
Projekt 

 

Uchwała Nr XXII/145/09XVII/106/08 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 16 kwietnia 2009 r. 
 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r. 
 

 

 Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 165 ust 2 art.184 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 

z późn. zm.) uchwala się co następuje : 

 

§ 1 

W uchwale Nr XIX/127/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r. wprowadza się następujące 

zmiany : 

 

1. W załączniku Nr 1 do w.w uchwały zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu 

powiatu o kwotę 890 zł w : 

1) Dział 020 – „LEŚNICTWO” 

� Rozdział 02001 - „Gospodarka Leśna”, z tytułu : 

• § 2700 - „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin  

          (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów  

          województw, pozyskane z innych źródeł”. 

 

2. W załączniku Nr 2 do w.w uchwały zwiększa się planowane wydatki powiatu o kwotę 

ogółem 475.790 zł, w tym : 

1) Dział 020 – „LEŚNICTWO” 

� Rozdział 02001 - „Gospodarka Leśna”, z tytułu : 

• § 02001 - „Gospodarka leśna” – zwiększa się planowane wydatki bieżące  

    o kwotę 890 zł.  

2) Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

� Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”- zwiększa się planowane 

wydatki bieżące, o kwotę 400.000 zł. 

3) Dział 801– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 



� Rozdział 80130 - „Szkoły zawodowe” - zwiększa się planowane wydatki 

majątkowe o 52.150 zł. 

4) Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” 

� Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” - zwiększa się 

planowane wydatki majątkowe o kwotę  14.760 zł 

� Rozdział 85202 - „Domy Pomocy Społecznej” - zwiększa się planowane 

wydatki majątkowe o kwotę  7.990 zł 

3. W załączniku Nr 4 do w.w uchwały zwiększa się planowane przychody powiatu o kwotę 

474.900 zł z tytułu : 

• § 955 - „Przychody  z innych rozliczeń krajowych” (wolne środki) 

4. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 474.900 zł tj do wysokości 4.744.690 zł, 

który będzie pokryty przychodami wykazanymi w Załączniku Nr 4 do w.w uchwały. 

5. W załączniku Nr 3a do w.w uchwały, do wykazu „Zadań inwestycyjnych w 2009” dodaje 

się punkty od 7-17, w brzmieniu : 

Planowane wydatki 

Z tego źródła finansowania 

Lp Dział Rozdział §  
Nazwa zadania 
inwestycyjnego 

Łączne 
koszty 

Finanse 
od początku 
inwestycji 

 

Rok 
budżetowy 

2009 
Dochody 
własne 

j.s.t 

Środki 
pochodzące 

z innych 
j.s.t 

Środki 
pozyskane 
z innych 
źródeł 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 

koordynująca 
wykonanie 
programu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 801 80130 6050 Opracowanie studium 

wykonalności inwestycji do 

projektu „Ograniczenie 

niskiej emisji w 

jednostkach 

organizacyjnych Powiatu 
Opolskiego”, dla : 

- ZS w Tułowicach, 

- ZS w Prószkowie, 

- ZS w Chróścinie, 

- ZS w Ozimku,  

- ZS w Niemodlinie. 

------ 12.500 12.500 ----- ----- Starostwo 

Powiatowe  

w Opolu 

8 852 85201 6050 Opracowanie studium 

wykonalności inwestycji do 
projektu „Ograniczenie 

niskiej emisji w 

jednostkach 

organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego”, dla : 

- DD w Tarnowie 

Opolskim, 

- DD w Niemodlinie 

------ 5.000 5.000 ----- ----- Starostwo 

Powiatowe  
w Opolu 

9 852 85202 6050 Opracowanie studium 
wykonalności inwestycji do 

projektu „Ograniczenie 

niskiej emisji w 

jednostkach 

organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego”, dla : 

- DPS w Prószkowie 

------ 2.500 2.500 ----- ----- Starostwo 
Powiatowe  

w Opolu 

10 801 80130 6050 Dokumentacja techniczna 

do programu „Ograniczenie 
niskiej emisji w 

jednostkach 

organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego” 

------ 10.370 10.370 ----- ----- ZS 

 w Prószkowie 

11 852 85202 6050 Dokumentacja techniczna 

do programu „Ograniczenie 

------ 5.490 5.490 ----- ----- DPS 

 w Prószkowie 



niskiej emisji w 
jednostkach 

organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego” 

 

12 801 80130 6050 Dokumentacja techniczna 

do programu „Ograniczenie 

niskiej emisji w 

jednostkach 
organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego” 

------ 15.250 15.250 ----- ----- ZS 

 w Ozimku 

13 852 85201 6050 Dokumentacja techniczna 

do programu „Ograniczenie 

niskiej emisji w 

jednostkach 

organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego” 

------ 4.270 4.270 ----- ----- DD  

w Tarnowie 

Opolskim 

   

14 801 80130 6050 Dokumentacja techniczna 

do programu „Ograniczenie 

niskiej emisji w 
jednostkach 

organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego” 

------ 6.710 6.710 ----- ----- ZS  

w Niemodlinie 

15 852 85201 6050 Dokumentacja techniczna 

do programu „Ograniczenie 

niskiej emisji w 

jednostkach 

organizacyjnych Powiatu 
Opolskiego” 

------ 5.490 5.490 ----- ----- DD 

w 

Chmielowicach 

16 801 80130 6050 Dokumentacja techniczna 
do programu „Ograniczenie 

niskiej emisji w 

jednostkach 

organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego” 

------ 1.830 1.830 ----- ----- ZS w Chróścinie 

17 801 80130 6050 Dokumentacja techniczna 

do programu „Ograniczenie 

niskiej emisji w 

jednostkach 
organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego” 

------ 5.490 5.490 ----- ----- ZS  

w Tułowicach 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UUUzzzaaasssaaadddnnniiieeennniiieee   
 

W budżecie Powiatu Opolskiego na 2009 r. dokonuje się następujące zmiany : 

1. Zwiększa się planowane dochody powiatu o 890 zł, w ślad za wnioskiem Naczelnika 

Wydziału Ochrony Środowiska, z dnia 23.03.09 Nr OŚ.BCH.0716-16/09 w sprawie 

zwiększenia środków przekazywanych  (w oparciu o zawartą umowę) przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych 

właścicielom gruntów za wyłączenie ich z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 

2. zwiększa się również planowane przychody powiatu o kwotę ogółem 474.900 zł, która 

zostaje przeznaczona na finansowanie n.w zadań : 

1) 400.000 zł – wniosek Dyrektora ZDP w Opolu z 30.03.09, Nr ZDP.FK.3012-1-13/09, 

z tego 300 tys. na remonty dróg konieczne do przeprowadzenia po długim okresie 

zimowym oraz 100 tys. na koszty zwiększonego zakresu zabiegów utrzymaniowych, 

2) 20.000 zł – przeznacza się na łączny koszt opracowania studium wykonalności 

inwestycji pn „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego” do wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu 

Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013, działanie 4.3 „Ochrona powietrza, odnawialne źródła 

energii”. Zadanie dla 8 jednostek organizacyjnych powiatu realizowane będzie przez 

Starostwo Powiatowe w Opolu. 

3) 54.900 zł – zgodnie z wnioskiem z dn. 30.03.09 Nr OR.NM.35-6/09 planuje się środki 

na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku, o którym 

mowa w pkt 2. ppkt 2, koszt dokumentacji stanowi koszt kwalifikowany, który po 

przyznaniu dofinansowania może być refundowany w 85 % ze środków Unii 

Europejskiej. Dokumentacja obejmować będzie szereg projektów, kosztorysy, 

specyfikacje i ustalenie efektu ekologicznego w następujących jednostkach : 

• Zespół Szkół w Prószkowie, 

• Zespół Szkół w Ozimku, 

• Zespół Szkół w Niemodlinie, 

• Zespół Szkół w Chróścinie, 

• Zespół Szkół w Tułowicach, 

• DD w Tarnowie Opolskim, 



• DD w Chmielowicach 

• DPS w Prószkowie. 


